
 

WOLVEN 
 
 

Zondag 2 januari  
Het is vandaag GEEN SCOUTS. Hét perfecte moment om te beginnen aan je (realistische) goede 
voornemens van het nieuwe jaar! Bijvoorbeeld: 

- Begin elke dag met een goeie stretch (dan kan je vast en zeker de split in 2023)   
- Koop wat vaker bloemen voor je oma (zoals petunia’s die ze kan ophangen in de veranda) 
- Drink minstens anderhalve liter water per dag (kap die 6 grote glazen maar naar achter!) 
- Eet zeker elke dag een stuk fruit (one apple a day keeps corona away)  
- Zet elke dag 10.000 stappen (een gezond lichaam = een gezonde heilige geest amen)  

 
Vrijdag 7  januari  
UITNODIGING VAN CASINO DOLFIJNPRET 

- Aan? de ieniemienie kleine wolfjes 
- Wanneer? vrijdag 7 januari van 19u30 tot 21u30 
- Plaats? Joengele 
- Benodigdheden? pokerface en een zonnebril 

 
Vrijdag 14 januari  
BOEH WOLVEN! Zijn jullie klaar voor een spannende tocht in het donkere 
bos van Hoeilaart? Jullie worden in een survival-scouts outfit verwacht 
om 19u30 aan de Joengele en om 21u30 mogen jullie weer naar huis! 
Wees voorzichtig!  
 
Zaterdag 22 januari 
Laat de buren maar klagen want wij gaan ons aan het zangboekje wagen! Deze groene vriend slaan 
we open om 19u30 naast een aangestoken vuurschaal aan de Joengele. Om 21u30 blussen we de 
vlammen en kruipen we voldaan (en vooral zalig stinkend naar de rook) ons bedje in. 
Gouden tip: Een soepel strot-instrument zal tijdens deze kampvuuravond flink van pas komen. Vraag 
dus poeslief aan je muzikale familielid of ze een toonladdertje kunnen spelen op de piano zodat je 
zorgvuldig je stem kan opwarmen! 
 
Zondag 30 januari  
Vandaag is het de internationale feestdag van de ijsbeer!!! De leiding vertrekt vandaag naar de 
Noordpool om dit te gaan vieren. GEEN SCOUTS dus :(((((( 



 

 
Zondag 6 februari        
Omdat jullie leiding vandaag in het zonnige Italië op hun  
skilatten is aan het racen over de besneeuwde Italiaanse 
bergen, kunnen wij jullie GEEN SCOUTS geven! Tot 
volgende week allerliefste snottebellen xoxo                                                             
Mirte 
Zondag 13 februari  
Vandaag is het weer tijd voor de leukste 
winteractiviteit van het jaar want wij gaan 
SCHAATSEEENN!! Jullie worden om 13u aan de 
joengele verwacht en om 17u mogen jullie 
helemaal uitgeschaatst terug naar huis. 
PS: vergeet zeker geen handschoenen mee te 
brengen om jullie kleine wolven handen te 
beschermen tegen de snelle schaatsers op de baan 
:) 
PPS: Als je mama of papa kan rijden naar de 
schaatsbaan in Haasrode zou dat heel handig zijn 
en worden deze ook om 13u verwacht aan de 
joengele en om 16u30 in Haasrode.  

Jesse                         Cyriel 

Zondag 20 februari  
Dag speurneuzen,  
Het wordt nog is tijd dat jullie een lesje krijgen in het op te sporen van mensen. Deze les zal gegeven 
worden door het dynamische duo Jasper De Grootte en Francine Luilekkermand.  
We kunnen jullie op dit moment nog niet al te veel informatie meegeven over de missie, alleen dat 
het doelwit Spiderman is. 
Voor verdere informatie dienen jullie jullie om 13u45 aan te melden aan de Joengele en om 17u 
mogen jullie naar huis (indien jullie de missie tot een goed eind hebben gebracht). 
 
Zondag 27 februari  
Maak jullie maar klaar voor een fantastische dag buiten in de koude winter. 
Trek maar warme kleren aan en een goed humeur want vandaag gaan we een buiten spelen, 
hopelijk ligt er sneeuw voor een sneeuwballengevecht. Jullie worden om 13U45 aan de joengele 
verwacht en om 17u is het tijd om naar huis te gaan. 
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